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De CO2 prestatieladder vraagt om actieve participatie aan initiatieven met betrekking tot CO2 
reductie. Het eerder gekozen initiatief levert weinig bruikbare inzichten op. Om die reden stapt Gebr. 

Beentjes over naar enkele nieuwe initiatieven, dit betreft de volgende initiatieven:  

 
 

1. Duurzame eigen kantoorlocatie 
Gebr. Beentjes en Akerbouw willen samen nieuwbouw realiseren naast de huidige locatie. Dit 

betreft alleen het kantoor incl. parkeerplaatsen. Het huidige kantoor wordt te klein voor beide 

bedrijven en voldoet niet meer geheel aan de eisen van deze tijd.  
 

Het is wenselijk om deze locatie zo duurzaam mogelijk te maken en indien mogelijk 
energieneutraal.  

 
De ontwikkeling van de locatie wordt door Beentjes en Akerbouw zelf gedaan in 

samenwerking met een duurzaamheidsadviseur.  

 
Status: 
Klimaatneutraal pand gerealiseerd en in gebruik genomen, april 2021 

 

 

2. Maximale inzet duurzame middelen project “Elementverharding te Amsterdam” 
 Voor het project te Amsterdam wil Gebr. samenwerken met tenminste één toeleverancier en 

één onderaannemer. Het is wenselijk om zoveel mogelijk elektrische middelen in te zetten en 
in andere gevallen het toepassen van alternatieve brandstoffen. Een en ander is verder 

uitgewerkt in een specifiek plan.   
 

 Status 
 Inmiddels is er in de loop van 2020 een hub in gebruik genomen. Hier wordt gebruik van 

gemaakt door 3 aannemers, onder andere voor kantoor, voor het lokaal stallen van machines 

én voor het laden van elektrische arbeidsmiddelen die op het project worden ingezet. Ook de 
opdrachtgever maakt soms gebruik van enkele voorzieningen op deze locatie. 

 

 Voor 2021-2022 wordt gekeken of mogelijk ook andere partijen gebruik kunnen maken voor 
deze hub.  

 
 Ook met verschillende partijen die een relatie hebben met dit project wordt samengewerkt en 

informatie uitgewisseld. Bijvoorbeeld m.b.t. het doorrekenen van CO2 uitstoot op projecten 

(voor scopes 1, 2 en 3), het bespreken van mogelijke reducties alsmede het meedenken over 
een nieuwe pilot vanuit de gemeente Amsterdam; ‘Stimuleren en faciliteren van schoon 

vervoer over land’. 
 

 
3. Deelname aan branche-bijeenkomsten  

Gebr. Beentjes is vertegenwoordigd in verschillende platformen, voorbeelden zijn Jong MKB 

Infra en Jong VCB. Onderwerpen bij deze bijeenkomsten zijn o.a. duurzaamheid en 
innovaties. 

 
 


